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กำรออกแบบและสร้ำงตู้ชำร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
Design and Create of Mobile Phone Battery Charger Box with Solar Power Mobile 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถออกแบบระบบที่เหมาะสมกับตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะได้
หมด 4 เครื่องในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ผ่านอุปกรณ์ Quick Charge 3.0 จากการออกแบบระบบ พบว่า จะต้องใช้
ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์ ผ่านระบบควบคุมการเก็บประจุขนาด 20 แอมป์ แบตเตอรี่ขนาด 75 แอมป์แปร์ช่ัวโมง 
ประสิทธิภาพของระบบในช่วง 08.00 – 18.00 น. สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติ โดยมีค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงอยู่ในช่วงเวลา 
12.00 – 14.00 น. และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เต็ม 100 เกือบตลอดวัน ในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. 
ระบบสามารถให้แสงสว่างด้วยหลอดแอลอีดีขนาด 6 วัตต์ และชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ค่าก าลังไฟฟ้าและ
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงตามเวลาที่ใช้งานไปจนถึง 22.00 น. ในส่วนของโครงสร้างระบบท่ีออกแบบและสร้างขึ้น มี
ความสะดวกต่อการใช้งาน แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นที่พึงพอใจกับผู้ที่พบเห็น เหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้กับ
ผู้คนท่ีมาใช้งานตามสถานท่ีสารธารณะ 
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บทน ำ 
ในปัจจุบันประชากรโลกมีการใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลาย เพราะในทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือได้เขามามี

บทบาทต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารไปมาระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ประชากรนั้นมาใช้
โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกวัน ในทางกลับกัน โทรศัพท์มือถือมีการใช้พลังงานหลักคือแบตเตอรี่ซึ่งอาจจะไม่
เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน หากน าเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อน ามาชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ ด้วยเหตุผลข้างต้นพลังงานจากแสงอาทิตย์จึงเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย 
แบตเตอรี่จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายๆครั้ง โทรศัพท์มือถือ
บางรุ่นอาจมีความจุของปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่มีค่อนข้างน้อย ในบางรุ่นอาจมีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ท าให้จ าเป็นต้องมีระบบพลังงานส ารองเพื่อสนับสนุนการต่ออุปกรณ์ ซึ่งในบางครั้งแบตเตอรี่ส ารองอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน จากการส ารวจพื้นที่ของมหาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนั้นมีสภาพอากาศร้อนทั่วทั้งพื้นที่ของมหาลัยจึงเหมาะแก่การใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากข้อมูลข้างต้น หากมีการน าพลังงานความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์มา
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อส ารองไว้ใช้งานด้วยสถานีบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนที่ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
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สถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยการชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มากมาย อาธิเช่น พิษณุ สะ
เตวิน สิทธิพงษ์ ขุนทองจันทร์ และ ณัฐชัย ทองสุข [1] ได้กล่าวถึงรูปแบบการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบหยอดเหรียญน าไปใช้ใสถานที่ไม่มีระบบไฟฟ้า โดยมีหลักการคือ น าเอาพลังงานแวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ และเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไว้ในแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จ านวน 2 
ลูก แล้วน าเอาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ มาผ่านวงจรเก็บประจุพลังงานให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือโดยมี
แนวคิดนี้เป็นการน าเอาพลังงานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ถัดมาเป็นงานวิจัยของ 
นพพร อ านาจบุดดี และคณะฯ [2] ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องบริการเติมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า
งานวิจัยนี้มีแนวคิดการออกแบบเครื่องบริการเติมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ พลังงานแสงอาทิตย์นั้นคือการน าเอาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้พลังงานกับโทรศัพท์มือถือแบบพกพาโดยตัวเครื่องได้มีส่วน หลักๆ ในการท างาน
คือเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็จะมาผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มแรงดันให้พอเหมาะเพื่อไปเข้าวงจรชาร์จ ท าการชาร์จ
แบตเตอรี่ส ารองไฟอีกด้านก็ต่อตรงจากโซล่าเซลล์ผ่านอินเวอร์เตอร์ 12 V. เข้าวงจรชาร์จโทรศัพท์เพื่อชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ
พกพาโดยตรง 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพลังงาน
แสงอาทิตย์มาเพื่ออ านวยความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือสารธารณะแบบเคลื่อนท่ีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และส่วนรวม อีกทั้งยังสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงของการสื่อสารในชีวิตประวันได้ 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

โซล่ำเซลล์ (Solar Cell) [3] 
 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน าสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมา
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มี
อนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวน าจนมี
พลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอน
เคลื่อนที่ครบวงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์
แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตย์
มาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยงานวิจัยนี้ได้น าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว  (Single Crystalline Silicon Solar 
Cell) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ Monocrystalline Silicon Solar Cell มีประสิทธิภาพประมาณ 13-15 % ดังแสดงได้ตามตัวอย่าง
ภาพที่ 1 
 

 
 

ภำพที่ 1 แผงโซล่าเซลล์ Monocrystalline Silicon Solar Cell 
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ตัวควบคุมกำรชำร์จประจุ [4] 
 เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการรับเข้าและรับจ่ายออกกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เมื่อแผง
โซล่าเซลล์ได้มีการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในระบบโซล่าเซลล์ที่ออกแบบให้มีการต่อพ่วงนั้นกับแบตเตอรี่นั้น ในช่วงที่
แสงอาทิตย์ส่องตกกระทบมายังแผงโซล่าเซลล์ อาจจะไม่สม่ าเสมอหรือคงที่ตลอดทั้งวันจึงส่งผลให้แรงดันและกระแสที่ผลิตได้
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์ หลักการท างานของเครื่องควบคุมการชาร์จดังกล่าว จะใช้
คลื่นไฟฟ้าในช่วงสั้นในการชาร์จประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ โดยเครื่องควบคุมการชาร์จนี้ จะถูกติดตั้งระหว่างแผงโซล่าเซลล์
กับแบตเตอรี่ โดยหากระดับแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าก าหนด ตัวเครื่องควบคุมจะท าการปลดโหลด
ออกจากระบบในทันที เพื่อป้องกันการคลายประจุของแบตเตอรี่ที่มากเกินไป และอาจเกิดอันตรายต่อแบตเตอรี่  ดังแสดง
ตัวอย่างได้ตามภาพท่ี 2 

 
ภำพที่ 2 หลักการท างานของระบบควบคุมการชารจ์ 

 
โดยทัว่ไป การตั้งค่าแรงดันการปลดโหลดจะก าหนดไว้ท่ีประมาณ 11.5 โวลต์ ส าหรับแรงดันระบบท่ี 12 โวลต์ และเมื่อระดับ
แรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรีสู่งขึ้นในระดับปกติ แผงโซล่าเซลล์ไดร้ับพลังงานแสงอาทิตย์เตม็ที่ เครื่องควบคุมการชาร์จจะต่อวงจร
การท างานของโหลดใหม่อีกครั้ง 
 
อุปกรณ์ Quick Charge 3.0 [5] 

เทคโนโลยี Quick Charge 3.0 หรือ QC 3.0 ที่พัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเซ็ตโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี โดยทาง Qualcomm Quick Charge 1.0 ซึ่งได้เปิดตัวโซลูชันการชาร์จแบบเร็วครั้งแรกของ ซึ่ง
สามารถชาร์จได้เรว็ข้ึนกว่าการชาร์จทั่วๆไปถึง 40%  และได้ออก Quick Charge 2.0 ในอีก 1 ปีถัดมาสามารถชาร์จไดร้วดเรว็
ขึ้นถึง 75% รวมถึงการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมที่รองรับอย่างหลากหลาย เช่น อะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์และพาเวอร์แบงค์ Q.C. 
3.0 เทคโนโลยีการชาร์จเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จได้เร็วกว่า
การชาร์จทั่วๆไปถึง 4 เท่า ซึ่งถูกออกแบบให้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่าของ Quick Charge 1.0 และเร็วขึ้นถึง 35% จาก Quick 
Charge 2.0 นอกจากน้ี Q.C. 3.0 ก็ยังแตกต่างกับ Quick Charge 2.0 ตรงที่ Quick Charge 2.0 นั้นสามารถปรับแรงดันไฟฟา้ 
(voltage) ได้เพียงแค่ 4 ระดับเท่านั้น 5V, 9V, 12V และ 20V แต่ส าหรับ Q.C. 3.0 จะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ย่อยลง
ละเอียดมากขึ้น ตั้งแต่ 3.6V ไปจนถึง 20V และจะมีระดัุบขั้นอยู่ที่ 200mV ต่อขั้น ท าให้สามารถปรับแรงดันได้เหมาะสมกับ
โทรศัพทห์รืออุปกรณ์ที่ใช้มากกว่า Quick Charge 2.0 ซึ่งจะท าให้การชาร์จมีคุณภาพ รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ 
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ภำพที่ 3 อุปกรณ์ชาร์จมือถือในรถยนต์ Quick Charge 3.0 

 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ไดท้ าการออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรีส่าธารณะแบบเคลื่อนที่ ได้ด าเนินการ
วิจัยตามล าดับขั้นตอนตามภาพที่ 4  
 

เร่ิม

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

ออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอร่ีสาธารณะ

ทดสอบตู้ชาร์จ
แบตเตอร่ีสารธาณะ

เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และ จัดท ารายงาน

ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 
 

ภำพที่ 4 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรีส่าธารณะแบบเคลื่อนที ่
 

กำรออกแบบระบบและกำรสร้ำงตู้ชำร์จแบตเตอร่ีสำธำรณะแบบเคลื่อนที่ [6] 
 ระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือจ านวน 4 เครื่อง เพื่อเป็นการเลอืกใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับระบบ จ าเป็นต้องค านวณหาแผงโซล่าเซลลร์ะบบควบคุมการชาร์จ และ ขนาดแบตเตอรี่ ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ค านวณก าลังวัตต์การใช้งานรวม loadP  ได้ตามสามการที่ 1 
 

nload PPPPP  321                                                   (1) 
 

 โดยที ่ loadP  คือ ก าลังวัตต์การใช้งานรวม 
  1P   คือ โหลดการใช้งานอุปกรณ์ช้ินท่ี 1 
  nP  คือ โหลดการใช้งานอุปกรณ์ช้ินสดุท้าย 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณหาขนาดแบตเตอรี่  battV  ได้ตามสมการที่ 2 
 

 21xftftV

P
V

dc

load
batt


                                                        (2) 

 

 โดยที ่
battV  คือ ค่ากระแสแบตเตอรี ่

  
dcV  คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ มีคา่เท่ากับ 12 โวลต ์

  1ft  คือ ค่าองค์ประกอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ( แบบธรรมดา = 0.6  ) 

  2ft  คือ ค่าองค์ประกอบการสูญเสียในอุปกรณ์ต่างๆในระบบ มคี่าเท่ากับ 0.85 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 ค านวณหาขนาดแผงโซล่าเซลล์  solarW  ได้ตามสมการที่ 3 
 

av

dload
solar

h

lP
W


                                                        (3) 

 

 โดยที ่
solarW  คือ ขนาดแผงโซล่าเซลล ์

  loadP  คือ ก าลังวัตต์การใช้งานรวม 
  dl  คือ ค่าองค์ประกอบการสูญเสียในอุปกรณ์ในระบบ มีค่า = 1.5 
  avh  คือ ค่าเฉลี่ยของแสงท่ีแผงโซล่าเซลลส์ามารถรับได้ตลอดวัน มีค่า = 5 
 

ขั้นตอนท่ี 4 ค านวณหาขนาดของระบบควบคมุการชาร์จประจุ  echA arg  ไดต้ามสมการที่ 4 
 

max

arg
V

W
A solar

ech                                                         (4) 

 

 โดยที ่ echA arg  คือ ขนาดของระบบควบคุมการชาร์จประจ ุ
  solarW  คือ ขนาดแผงโซล่าเซลล ์
  maxV  คือ ค่าแรงดันสูงสดุของแผงโซล่าเซลล์ (สามารถดูได้จากใต้แผง) 
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หมำยเหตุ
สายสีแดงคือ ขั้วบวก
สายสีด าคือ ขั้วลบ
สายสีเขียวคือ ระบบ ios
สายส้มคือ ระบบ android

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 100 w

เปอร์เซ็นต์แบตเตอร่ี 75ah

หลอดไฟ LED 12v/6w

เบรกเกอร์

คอนโทรลชำร์จเจอร์ขนำด 20A

แบตเตอร่ี 12Vdc / 75ah

Quick Charge 3.0

ท่ีชำร์จ IOS ท่ีชำร์จ android

 
 

ภำพที่ 5 ระบบวงจรการท างานของตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะแบบเคลื่อนที ่
 

 หลังจากที่ได้ศึกษาและออกแบบวงจรการท างานของระบบในภาพที่ 5 ท าให้สามารถสร้างรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่
สาธารณะแบบเคลื่อนที่ โดยออกแบบรูปร่างและสร้างเป็นระบบได้ตามตัวอย่างได้ดังภาพท่ี 6 (ก) และ 6 (ข) ตามล าดับ 

        
 
               (ก) การออกแบบโครงสร้างระบบ                                     (ข) ระบบท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ ์

ภำพที่ 6 ขั้นตอนออกแบบและสรา้งการออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอรีส่าธารณะแบบเคลื่อนที่ 
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กำรทดสอบประสิทธิภำพ 
การทดสอบประสิทธิภาพของของระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ท าการทดสอบ

หาประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงเช้า เวลา 08.00-18.00น.และในช่วงเย็นตั้งแต่ 18.00-22.00น.โดยได้ท าการ
เก็บข้อมูลในทุกๆ 5 นาที โดยเก็บข้อมูลก าลังไฟฟ้า และ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ดังภาพท่ี 7 (ก) และ 7 (ข)  

 

   
           (ก) การทดสอบประสิทธิภาพตอนกลางวัน                      (ข) การทดสอบประสิทธิภาพตอนกลางคืน 

ภำพที่ 7 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 ผลการทดสอบระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ การทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จ
ในช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. และ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของตู้ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น. โดยจะแสดงผลในรูปแบบกราฟตามภาพที่ 8 -11 ตามล าดับ 
 
ผลกำรทดสอบในช่วงเวลำกลำงวัน 
 

 
 

ภำพที่ 8 แสดงผลค่าก าลังไฟฟ้าของระบบในช่วงเวลากลางวัน 
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จากภาพที่ 8 สามารถอภิปรายผลการทดลองทั้ง 3 วัน ได้ว่า ค่าก าลังเฉลี่ยไฟฟ้าในช่วงเช้าจะมีค่าค่อนข้างต่ า และ
เพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายสอง จากนั้นจะค่อยๆลดลงจนถึงช่วงเย็น เนื่องจากเป็นไปตามเวลาของการ
เคลื่อนที่ของแสงอาทิตย์ 

 

 
 

ภำพที่ 9 แสดงผลเปอรเ์ซ็นต์แบตเตอรี่ในช่วงเวลากลางวัน 
 
ในภาพที่ 9 เป็นการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขนาด 75 แอมแปร์ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยที่ช่วง

เริ่มต้นจะมีค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่ าประมาณ 93 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถูกใช้ช่วงเวลากลางคืน จากนั้นจะเพิ่มขึ้นจนเต็ม 100 
เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาสายและลดลงเล็กน้อยจนเหลือ 98 % ในช่วงเวลาเย็น 
 
ผลกำรทดสอบในช่วงเวลำกลำงคืน 
 

 
 

ภำพที่ 10 แสดงผลค่าก าลังไฟฟ้าของระบบในช่วงเวลากลางคืน 
 

ส าหรับภาพท่ี 10 เป็นการแสดงผลค่าก าลังไฟฟ้าในช่วงกลางคืน โดยมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าสูงสุด ในช่วงเริ่มต้นเวลา 18.00 
น. และเริ่มลดลงตามเวลาในการใช้งานของระบบผ่านภาระทางไฟฟ้าของหลอด LED ขนาด 6 วัตต์ จ านวน 1 หลอด และ 
โทรศัพท์มือถือจ านวนทั้งหมด 4 เครื่อง ไปจนถึง 22.00 น. 
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ภำพที่ 11 แสดงผลเปอรเ์ซ็นต์แบตเตอรี่ในช่วงเวลากลางคืน 
 

ผลการทดลองสุดท้ายในภาพที่ 11 เป็นการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของระบบในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 
18.00-22.00 น. โดยที่ช่วงเริ่มต้นจะมีค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ และค่อยๆลดลงตามการใช้งานของระบบผ่านภาระ
ทางไฟฟ้าของหลอด LED ขนาด 6 วัตต์ จ านวน 1 หลอด และ โทรศัพท์มือถือจ านวนทั้งหมด 4 เครื่อง ไปจนถึง 22.00 น. 
โดยมีค่าต่ าสุดอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่มีระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีแผงโซล่าเซลล์ขนาด 100W เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 20 แอมป์ แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 75 แอมแปร์
ช่ัวโมง และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จมือถือได้จ านวน 4 เครื่องโดยแบ่งเป็น
ระบบ ios และ android อย่างละ 2 เครื่อง โดยที่ระบบสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้าง
ระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้สร้างขึ้น มีความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดในช่วงเวลากลางวัน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะแบบเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
พื้นที่สาธารณะมากขึ้นเพื่อใช้บริการการตู้ชาร์จแบตเตอรี่ และระบบของตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะแบบเคลื่อนท่ีเป็นระบบท่ี
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดและไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า เหมาะสมแก่การน าไปใช้ประโยชน์ตาม
พื้นที่สาธารณะในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารในกรณีที่
แบตเตอรี่เหลือน้อย เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบคุณ คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ที่ให้ค าปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้ รวมไปถึง

สถานที่ท างานวิจัย ในส่วนของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร นอกจากน้ีขอขอบคุณขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ ท่ีให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท าวิจัยมาโดยตลอด  

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้แก่เหล่า
คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้นคณะผู้วิจัยขอน้อมรับและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา ประโยชน์อันใดที่เกิ ดจากวิจัยนี้ 
ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านดังท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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